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fvtostanaban kezdeH bizakodm,
Mostanaban egyre tobb jeJhdl

tehet kovetkeztetni arra. hogy
taian rnmosegi ugrashoz koze-
ledik a rnayyar szarnitogep fei

hastznaEtts, Mem miindufn, hogy
e? a i ugras marol halnapra be-

kovetkezik K de mindenflseirft a
helyzel legalabbis k>izta{6-

Szerctnem nehany sorban meg-
osztani az cjlvasokkal e jalek

mi honlfclet.

1 . A mannyrnefj, rnarminl az
arszaghan Igvc5 gepHk szama
mar-mar imported kezd lenni

Na ne kerdezzeJf hoyy h£ny
mikrogep van beni, mart aire a

stalisztikai hivatal is csak be-

esiill adatokal ttid mondani.
(Mi azt ) Oa a napi tapasz-
talatok megns azt sugalljak*

hogy lassan-lassan tak'nte'lyes

a csdEadok. iskolak. hivatalok
birtok£ban levo gepek szama
Ha az ember ismefosei kdreben
vegez Palmere^t, mar akkor is

FoStunih hogy las&an de biz-

tnsan c&okken az egy gepre juto
csaladszam. Mem beszelve az
isko*akr6l ahol persze meg
mindtg nagyon keves a ge"p.

azert ma mar egyre nehezebb
iskolat lata In r, ahol egy Bines. S az Is valamr, hiszen amikor a
BIT- LET also szamai megjalantek, a helyzet fordUott volt,

inkabb olyan sulii volt nehez talalni. ahol m£r volt gap. HaT
istennek a htvatalokban, uzemekben ha mnsert nem tegalabb
a szomszedvar mratt ugyane&ak naponta ^elennek meg ujabb
as ujabb gepek- Hogy ezeket hasznaljak is valamire, vagy csak
nezegtjtik az mas kerdes, de mindenesetre ha gep van. akkor
mar a hasznalata>a is van esely

j
y nyilvontartasok sok hetyen

megbuktak. nagy csafodast
oko/va agyeseknek Kderult
ugyams. hogy a mas*, gape-
sltesnel jobb a papi' I Vag

eredrnenyben azt keJI mrjndani,

hogy valamif^le oprimizmusra
okot adnak ezek a kudarc-
esetak is. mert biztos r hogy
egy rossz szamletat terjede

set megakadalyozza, s ahol a

eftitiis
I

I

PONTBAN

2. Egyre tdbb hirdetesi Idtni, hatlani, amaly magyar gyart-
manyu gepet kinaL Ez azert jo r mart ha valamit hirdetni kail,

akkor az azt jelanti.hogy a gyAribnak vannak mar konkurren-
sei. s hogy pillanatnyilag talan mar ibbbat gyartanak mint
amannyit eladnak. Ma>pedig a kereskfrd^s tdj-v^nyszarus^gai

szerlht amibdl tulkinalat van, annak csokken az ara es javiil

a mindsege, hJalunk ugyan a kereskecfes as k6zgazdasagtan
legalemibb torv^nyszerusegeit is sikerul a gyakgrlatban meg
dafplni. da azeri bizakodjunk.

3. A BIT-LET-ban alag rigan Irturtk arroJ, hogy nagy baj. hogy
Magyaroraz^gon a szamltdgapasllaa kaflo szakerteiam as
feleJosseg netkul folyik, s kis teljesifrnenyu uram bocsS' hobby
g^pekkel akarnak professzion^ lis gepekre szabntt fa Fada-

BELULROL

k li dare eilenera a gapesiies
folytatodik, vagy inkabb al-

kezdodik< on niindez most
m^r szaksrerubben, s nem

uakvaganyokon halad
4. Manapsag olyan kls^rletek

folynak a kti!ofib6z6 sza-

mhdgepes tern Aban ardakalt

c^geknel. amely kisarletak

szinten a ^szebb jdv6" fele

mufatnak. Ill van peld£uk az

adattovftbbiias geploJ gepboz.
MOIt h6p%apban ugyan vilagga

rqpiieiTijink egy kaca^t mi-

azarinl a Coopinform most
nyilt szervizeban mar lehat

kapni Commodore-hoz valo" — mode met. amely gapak normal
telefonvonalon torteno osz

szehapcsDlasat taszi lahatdve. Mint az6ta kidarult. a baran-

dezes egyeKfre csak kiserlati stadrumban van, de vafami teny-

1«g elifidult az ugyben N^banyan nehany helyen ma mar

azzai ^ ^ondolattal is kacerkodnak, hogy bizony i<3eje lenne

megteremteni a jogi. muszaki. fjzikai as szellemi feWtaieit

annak, hogy ha valaki vesz egy hazai vagy kulfoldi gyartm^nyu
mocfemet a gapahaz r

akkor legyen kit. vagy mil folhivni vela,

tcgyan olyan magyarorszftgi adatbank. ameiybol inform^cio-

kat H adatokat lebet lehfvn I. Mondom, vermes remdnyekef nam
fOzhetunk ahhoz K hogy jovo h6napban mar v&ldban lebet es

erdemea mademet venni. de hogy a gondolatol sikeriilt naV

1 hany Mistakes agydig eljuttatni, ez nam semmi,
. Ha vegigolvassak a nagy pontot, ugy tal^lhatjsk. az also

! sorokban jelzett aptimtzmusra semmi ok. Hiazan az egyik

pont tobbevas lemaradast. a m^sik epp&n* hogy elindult fo-
1

lyamatot, a harmadik meg a rossz megoldd^ok terjedas«n«k

lassurasat tukrdzi. Nos, a szerkaazto ezuttal alkalmazkodott

a bazai realitasokhoa. S *jigy gondolja, hogy talin olykor nem
v a folyamatok lassiisagat kell ostorozni. hanem tydm kali

s nrulni annak is, ami egyabkent lermeszetes kaJlena lagyan.

i E nelkiil az optimizmus nalkul ugyanis bedlldzik az amber
AnffYSiosf LdsrfS

Hlrotdal - tobb erdekesseggel, koztuk az uj IBM tud^su Toshiba k£p£vel

ElmtjMk- sejtautomata Conwav-m6dra. Aki nem ismeri Neumann Ja"nos sejtautomata elmeletet. annak az^rt, aki jsmer^ annak meg 6p-

pen az^rt lehet izgalmas irdatlan m^retu - lapunkban h^T oldalt foglal6 cikkunk, programunk. Koszper Vifmos nevu ofvasonk C1 6-ra frta az

e1etj£t£kot modelfez^ programot, de az elmeleti bevezet5t erdemes ak^r egy Spectrumosnak is elolvasnia!

GSpforintok - mult havi fg£retunkhoz hiven folkerestuk a Til igazgatdj^t 6s kifaggattuk, hogy hoi is vannak a gepforintok!

EIsS kSzbdl a Ty-Computerr51 - ezuttal a megjelenit^s bels6 titkaiba kukkanthatnak bele a TVC-ben erdekeltek

Hardver borze - engedve a ,/tomegek" nyomasanak Ime egy uj rovat - ket ajanlattal

KGnyvmoly - csuf kis bogarunk ezuttal egy meglehet(5sen rossz DATA BECKER konyvet r^gics^l

GSpnyerG- 1egut6bbi palyazatainkbdl sok megoldassal vagyunk ad6sak. [me egy kozufuk

BIT-LET KARACSONY - [D£N IS LESZ M!

Quatroplus-nyer6 ~ uj p^ly^zatunk egy h6napos, nyerem^nye egy hardverkieg^szftes

'
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Hat oldalt ritkan szanunk rd egyetlen programra a BIT- LET ban. IgazsAg szerint most is tortuk a f©junket

vagy fal Svig, Vegul is addig probalgatluk a programot, annyit foglalkoztunk vela, hogy beleszerattunk.

Lehet, hogy els5 olvasasra kedvas BlT-LET-hJvemk nem kovetik a peldankat* Sajnos az igazsag az, hogy
a tema nagyon erdekes, a program jd P

megis az egeszba akkor lehet igazdn beJehabarodm, ha az embernek
keszen van a program] a, s csak ill a kdpernyo elStt 6s bamulja a sejthalmazok valtakozssat. Olyan meg-
i&meteihetetlen grafikai hatasok, izgaimas valtakozasok, ujjadledgsek es tftmeghalalok jatszddtak la a

szemunk el5ttr hogy nam tudtuk megunni. Mi magunk jd neharty drai bameszkodds as vajudas utan vegul is

a program kdzlese mellett ddntottunk. Hogy jdl teitiik-e, hogy mit gondofnak errSI olvasdmk, a van-a

hozzatenm valdjuk a temahoz, ez is nagyon izgat berintinket, KArjuk tehet, hogy ne roat&Mjenek tollat ra-

gadni, s megfrni, hogy mit gondolnak a dologrdl, hogy tetszett, volt-a kadvuk baptttydgni r s*ha igen,

milyennek talalt£k a dolgot7

Mik is azok a sejtautomafik 7

A sejtautomata gondolat£t el6szor Neumann J£nos fogal-

mazta meg 1948 korul. Egyszerubb Vciltozatcit a kovetkez<5-

k6ppen lehet jeJIemezni:

Adott v6ges vagy v6gtelen sok egyszeru szerkezeti elem,

mefyeket sejteknek vagy cell^knak fogunk nevezni. Ezek

egy egyszertf szomsz6ds£gi strukturaba vannak elrendezve,

azaz mindegyikrfil ,,ranezesre" el lehet donteni, hogy melyek
az 6 szomsz6dai, 6s I6nyeg6ben mindenhol ugyanaz a szom-
sz£ds3gi struktura (a f6nyeg6ben pgldSul azt jelenti. hogy
veges sok cella eset6n + pi. a szSleken mis),

A legegyszerubb az ifyen tigynevezetl sejtteret tigy ei-

k6pzelni, hogy a eel 1 3k egy n6gyzetha16s papfr nggyzetei.

s egy n^gyzet szomsz6dai lehemek a n6gy oldalSval szom-
sz6dos n^gyzetek vagy a n6gy oldal£val 3s a negy csu-

csaval szomsz6dos n6gyzetek. Ez val6ban nagyon egy-

szeru struktura, mely szamft6g6pen }6\ modellezhetfl, s a

vizsgalt sejlterek nagy r6sze ilyen egyszeru. Mit lehet

kezdeni egy ilyen sejtt6rn»l? Ha egy adott idSpcntban rli-

nGzunk. akkor l£thatjuk a celiak (sejiek) pillanatnyi 6tla-

potSt Nevezzuk egy adott pNlanatban a sejiek iHiapotainak

osszesseg^t fSzisnak. A sejtsket egyszertinek kSpzeljuk,

s ez azt jelenti, hogy egy -egy sejtnek kev6s Iehets6ges £l3a-

pota van (pi. 2 vagy esetleg 29. de semrnikGppen sem
10 000). Szokasos a!apfeJt£telez£s r

hogy van a cellfiknak

egy kituntetett un, ures SNapota. Feltesszuk tovSbbS, hogy
minder sejtnek vgyanazok a lehets^ges allapotai.

Most rn£r csak az a k6rd6s. hogy az eg^sz rendszer hogyan
tud valtozni?

1 1 A M IT1S1ECHHIKA1 MillEKLIl Hill

Egy adott jelre az eg6sz sejttdr att^r sgy kovetkezO f^zisba,

azaz bizonyos sejteknek egyidejfl leg megv^ltozik az allapota.

Mindez egy eltfre meghatarozott ^algoritmus", az ugyneve-
zett itmeneti fiiggv^ny szerint tort^nik. Enrwk a l^nyege az

P

hogy minden sejtre azonos (a sz6len levfi sejtek esetleg

kjv^telt Wpezhetnek). s minden sejt kovetkezfi allapota

csak az 6, szomsz^dai jefeniegi Sllapot4t6l fugg, (Az in-

formSci6 nem terjedhet korlatlan sebess^ggel !) Ez a model!
a va!6s£g nagyon sok jelens6g6t j6l kozeliti, viszont sz&-

mft6g6pen konnyen kipr6bSlhat6, vizsgalhat6. Konnyu
^tgondolni, hogy m6g eg^sz egyszerii atmeneti fuggv^ny
eset6n se tudjuk egy adott allapotb6l pi. a 1 00. rSkovetkezS
f^zist megjbsofni, altalaban mind a 99 kdzbees6 Wzist ki

kell sz£molni. M6g enn6l is jobban mutatja a sejtautomat^k
fantasztikus altalanossag^it 6s c6lszerus6g6t az, hogy
Neumann Janos „megalkotott" egy univerz^lis 6s onrepro-
dukal6 sejtautomat^t, melyben minden sejtnek 29 allapota

van. Ar univerz^lis azt jelenti, hogy ez az automata min-
dent ki tud szSmoIni, amit ki Jehet" szamolni (6rtsd: meg
lehet adni egy olyan kiindul6 3!lapotot, mely k6pes sz^mf-
t6g6pk6nt mukodni). Az onreproduk^l^s pedig azt jelenti,

hogy meg lehet adni egy olyan alakzatot, mely bizonyos id<5

ut^n „megkett6zi" saj^t mag^t. Neumann ennek segits6g6-

vel (s egy masik modellel is) logikailag bizonyftotta, hogy
I6tezhetnek olyan szerkezetek, melyek sajat magukkal
megegyezfi p6ld5nyt hoznak letre. Az ilyen jellegu (m§g
ink6bb csak elm6letben letezfi) szerkezeteket ma is

Neumann-automat^knak hfvj^k.

Sejtautomatcik persze lehetnek az emlftettn6l bonyolultabb
strukturajuak is, pi. az Stmeneti fuggv6ny lehet r^szben



vdletlenszerG is. vagy lehet mtnden cslldnak saj^t kuion

Mmeneti fuggv&nye stb. B5r azemben agyr6l igen keveset

tudunk, 32 bizonyos, hogy a sejiautamatak kozelebb &llnak

hozz3 (struktiklban, mukbd6sben stb.) mint a mai sz^

mft6g£pek (b£r azok <s specj^lis sejtautomatflklj Tal^n 6p-

pen ez az egyik oka annak. hogy az utGbbi idtfben rendkfvul

felgyofsult a sejtautomat^k kutat^sa Tobbefc szermt a }6v6

sz3mft6gepe val6szinuleg ilyen altal^nosabb sejtautomata

jellegu lesz. A m6sik szempont, ami6rt kutatj^k a sejt-

automat6kat, a napjainkban gyakran felvetodS sebess6g

(sz^molasi sebesseg!) k6rd6se. A sejtt6r ceM6i egyszerre

v^ltoznak egyik allapotb6l a m6sikba. igy ha pi. minden
cella hely6re egy processzort gondolunk, akkor IStszik.

hogy egy eleg nagy es eleg j6l szervezett sejtautomataval

val6ban gyorsan lehet szamolni.

A harmadik dolog pedig - amirol m3r sz6ltunk - az, hogy
bizonyos, sokszor egesz egyszeru sejtautomat6k eg6sz

j6l modellezik a bioitigia, fizika, k6mia stb. egyes jelens6-

gert.

£s mi az 6letjfit£k 7

Es most n6hany sz6t az egyik legegyszerubb, legismertebb

6s Iegn6pszrubb sejtautomat6r6f, melyet kital£l6ja, John
Conway angol matematikus, ,,£letjateknak" nevezett el.

Itt a sejtteret 6Jett6rnek, a fdzist gener3ci6nak is fogjuk ne-

vezni. Az elett6r itt is egy n6gyzeth616s papfr n6gyzeteivel

azonosithat6, egy cellanak nyolc szomsz6dja van, negy az

oldalai ment6n, negy 6tl6san. Egy cellanak k6t allapota le-

het: elettelen (ures) vagy 616. Az 616 Sllapotot ugy is szok-

t6k mondani, hogy ilyenkor a cell6ban van sejt, az 6lettelen-

ben nines. Ez a terminol6gia sajnos kicsit ellentmond az

eddigieknek, ez6rt amfg 6letj3t6kr6l lesz sz6, addig cella"

6rtelemben nem fogjuk a „sejt" sz6t haszn6lni. Az 3tmeneti

fuggv6ny a kovetkez6:

- egy sejt tul6l<5 (azaz egy 616 6llapotu cella ugyanilyen
marad), ha 2 vagy 3 616 aflapotu szomsz6dja van.

Ha egy sejtnek ketton6l kevesebb szomsz6dja van. akkor
elszigetelod6s miatt efpusztul. Ha pedig egy sejtnek

h6romn6l tobb 616 6llapotu szomsz6dja van, tuln6pesed6s
miatt hal meg.

- egy sejt szuletik (azaz 6fettelen allapotu cella 6l6re valto-

zik), ha pontosan harom 616 szomszedja van.

Mindez t3b!3zatosan:

A cella pillanatnyi

6llapota
£16 Allapotu
szomszedja inak
szdma

A cella allapota
a kovetkezd
generdci6ban

0-1 dlettelenm 2-3 61o
4-8 Elettelen

Elettelen
(Ores)

0-2 vagy 4-8
3

llettelen
did

Ez a roppant egyszeru sejtautomata meglep6en j6l mo-
deliezi bizonyos egyszerubb 6l6l6nyek 6letviszonyait. a ko-

vetkez6 generaci6 mindig el6g gyorsan sz6mithat6 r s mivel

a k6sobbi 6llapotokat r6n6z6sre igen neh6z megj6solni,

nagyon \6 sz6rakoz6s egyes alakzatokat kipr6b3lni - vajon

mi lesz veluk? Persze ez papiron egy kicsit lassan megy,
ez6rt sok ilyen tfpusu programot frtak, irnak. Koszper Vilmos

budapesti olvas6nk egy C-16-ra irt 6letj3t6k programot
kuldott el hozz6nk. Hogy ez mit tud, elolvashatj^k a keze-

I6si utmutatbban.
Koszonjuk Koszper Vilmosnak a programot 6s t6m6t, me-
lyet fontosnak 6rzunk, 6ppen ez6rt ezt a cikkecsk6t is

szeretn6nk folytatni. Ezenkfvul persze v6runk minden
olyan programot, mely valamilyen sejtautomat^nak (p6l-

d6ul l^isd az aj^nlott irodalomban) a ,.megva16sjt6sa".
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KEZEL.ESI
Az „Eletjatek" program
hasznalatara
FONTOS! A program ba>milyen apr6 m6dosftasa tonkre-

teheti a programot. Ez nam csekelyseg, mart a kazettaVdl

vald beolvas^s iddtartama kb. 7 pare (!)

A program a Conway-fdle eletjatdkot valdsltja mag. Sajnos
a k£pernyo nam v£gtelen, ez6rt a keretat ,,me>gez5nek" kail

tekinteni.

ALTALAnOS TUDNIVALOK
RUN-nal indul a program.
1. A fdeim utin megjelanik a kSrdSs:
FIGYELMEZTET6 HANGGAL VAGY NtLKULE?
- az "N" billentyQ lenyomasGra az uzemmbdvaltozasokat
nam jelzik kuldnfeMe hanghatasok (zenei) f fgy gyorsabb is

az atv6lt£s,
- ba>mely m£s (kivave a m6dosltd 6s a STOP billantyGket)

megnyomasa>a rovid kis dallamok szfnezik a v£ltozisokat

majd a program folyamdn.
2. SzabSfyok
A kovetkezd programresz roviden elmagyarazza a sejtpo-

pul£ci6k CONWAY-fele fej!6desi szabSlyait. (A nemzedSk-
vdltds mik6nt]6t). Az e szabalyok Altai lefrt generaci6v6lt*-

sok sorozatat nevezzuk ebban az ismertetfiben fgy: , fa folya-

mat".
3. V&laszut („menu"),
hogyan k6szltsuk el a kiindut&si sejthalmazt?
felirat: HOGYAN T0RT&NJEN A SEJTEK BElRASA?
Lehet lemezrfil vagy kazettaxol beolvasni egy elozetesen mar
rogzitett dbrdt.

Lehet vdletlenszerGen elhelyezni a sejteket (a maga idejln

az is megvdlaszthat6, mekkora val6szfn0s6ggel). Berajzol-

hatjuk magunk is az altalunk kfvint ibrakat. FolhasznAlhatjuk

a bemutat6 (demo) sejthalmazt is.

4. V&faszut („m*nQ"). Ha a gep v&etlenszerQen helyezi el

(kfvansdgtinkra) a sejteket, mekkora val6szfnGsegge1 legyen

sejt egy celldban?
10%.. 90%-ig. KivSlasztasa 1...9 billentyGkkel.

A szambillentyG megnyom^sa utdn berajzolodnak a sejtek r

utana - INDUL A FOLYAMAT.
5. Ha magunk ra/zofjuk a kiindulAsi SbrAt (vagy egy meg-
levot m6dositunk),
a rajzolast a kovetkezd billentyGkkel vezdreljuk:

* berajzol egy sejtet (egy karikat)

SPACE (szdkdz) torol egy sejtet

(csak a k6t gombbal lehet az dbrat rnddosltani!)

^ f
—

; vaJtoztatj$k a rajzolfis helydt (kurzormozgatas)

A rajzolas helye (a kurzor) onnan ismerhetd fel, hogy ott

villog a sejtet jelkepezd karika. Ha a kurzor ures cellaban van,

ott egy csillag villog.

RETURN kilep a rajzol6 uzemm6dbdl - INDUL A FOLYAMAT
6. Ha a bemutatd sejthalmazt v&lasztjuk, azonnal INDUL
A FOLYAMAT
7. INDUL A FOLYAMAT
ElSszor megnezhetjuk a folyamatveze>l6s jelmagyarizatit.

BILLENTYO hatAs
£ (font) elindftja a folyamatot
F folyamatos uzemre v*lt

+ szakaszos uzemre vfilt

£ (font) szakaszos uzemben tovabbft
- (minusz) kilep a folyamatbdl
J folyamat kozben kifrja a jelmagyarazatot

R a jelmagyardzatbdl visszate> a folyamatba

es az folytatddik

: / * m < us rc cni

Ezutan ha bdrmely billentyGt megnyomjuk, kirajzol6dik a

kezdG sejthalmaz. A bal fels6 sarokban egy £ villog. Azt
jelzi, hogy £(font) megnyomasdra indul a folyamat most mar
t6nylegesen. (Ez a jel nem befolyasolja az fibra bal fels6

reszet, mert az megdrzddik.)
Folyamat kozben barmikor elohivhat6 a foryamatvez6rl6 jel-

magyarazat a J-vel, visszate>es a folyamatba R-rel.

8. KH6p4s ut&n ism$t vSlaszut.

felirat: UJRAKEZDtS, VALTOZTATASOK...
1. - ugyanez a folyamat megismdtelhetd
2. - teljesen uj folyamatot indfthatunk
3. _ ennek a folyamatnak a kezd56braja kazettara menthetS
4. - ennek a folyamatnak a kezdoSbraja temezre menthetd
5. _ ennek a folyamatnak az indul6abrdja m6dosithat6 rajz

uzemmddban
6. - HANGGAL/HANG NELKUL (szfnezo) Mkapcsolasa
9. Program futtat&s befejeztse: RESET ill. STOP
tO. A program rogzlttse: SAVE ilf. DSAVE utasftdssal.

PROGRAMFEJLES2TESI
LEHETOSEGEK
A) Sejtautomatdk mas szabdlyokkal

(St. Ulam, Lindenmayer, Bizam, Fredkin)

B) Mut6ci6 be6pft6se
C) A jelenlegi 1000 helyett 4000 sejttel

AJ&nfott irodalom:
Csak6ny-dr. Vajda: Jat6kok szamft6g6ppel (MGszaki, 1985)

Marx Gyorgy : A termeszet jat^kai

M. Eigen-R. Winkler: A jatdk (Gondolat, 1981)

Dr. Hdmori Mikl6s: Tanulis 6s tanftis szamitdg^ppel (Tan-

kdnyvkiad6 f 1983)
Roland Vollmar: Sejtautomata elgoritmusok (MGszaki, 1982)

Drommernfi Takfics Vida (szerk.): SejtautomatAk (Gondolat,

1978)
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PALYAZAT bemutatOkra
A BIT"LET Kardcsony rondezv^ny^n^k bomutatcS
programjaiban hoiyet kaphat minden drdelcooobb
hardver- vagy szoftvertermiket elMllftd magAn-
szamftly vagy kdzulet, kis- fe nagyv6llalkozis.
A bemutatdk ideje korlfttozottr helya, technikai
feltdtelei megagyez6s szerintiek. Kirjuk, hogy
azok, akik flgy gondolj^k, hogy tudnak valami 4r-
demlegeaet, amit szlveaen bemutatnAnak ren-
dezvAnyiinkftn, jolentkezzenok az OTLET szer-
keszt5s6g6ben PogAny Gy6rgyn6l 1986. novem-
ber 30-ig. Hogy egy bemutatd ^jogMrt" kell-o fi-

zatni vagy sem, az a bemutatandd term6k t6mA-
jftdlF szlnvonalfitdl fflgg, s egyedi olblrdMs ktr-
dteo. A ddntte jogdt a rendezSk fAnntartjdk

maguknak

I

Aralku lehataigeal
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A program osszeallitasa
Ez a munka egy kis gondossagot kivan. (£s nem utolso-

sorban turelmet!) Nehany dolgot szeretn£k emliteni,

melyre erdemes figyeini.

1. A BASIC nyelvu programot a begepeles utan kiprobaf-

hatjuk, de elotte minden egyes SYS utasitas el6 tegyunk
egy REM-et!
2- Ha a BASIC f6program k6sz 6s hib^tlan, celszeru ka-

zetta>a vagy lemezre menteni.

3. Az ASSEMBLY nyelvu szubrutmokat a MONITOR
uzemm6d ,,azonnal ASSEMBLER" utasft^s^val lehet be-
gSpelni. ("A" vagy " ")

4. Az eredeti program tartaimaz bemutat6 (demo) ki-

indulasi abr^t is, ezt azonban nem lett vofna ertelme lis -

tcizni terjedelme miatt. Sajat programjSba ki-ki tetsz^se sze-

rint illeszthet be demo-cibr^t (akar az irodalom alapj^n,

akcir kitaldlt sejtkonfiguraci6t) a kovetkezfi m6don:
Meg mindig MONITOR-ban a letorolt kepernyore felraj-

zoljuk az abr^t A sejteket a grafikus Ores karika jelolje

(a prg, csak ezt ertelmezi sejtnek) Az egyes sejtcsoportok
melte odairhatjuk a fantSzianevuket. Ezutan az egyik
uresen maradt sorba beirjuk: T 0C00 0FE8 2C7C
Ez az utasitas a keperny6t 3tm£solja a 2C7C-vel kezdodo
ezer bajtos teruletre. Mivel az 3tmasol6 utasitas sajat mag^t
is atmasolta, egy M 2C7C 3065 utasitassal megkeressuk.
1'gy kezdfidik: 14 20 30 03 ..Ha az utasitas es az operan-
dusok kozbtt csak egy sz6koz maradt ki, tizenhat egymSs-
utan kovetkez6 byte-ot kell 20-ra modosftanunk.
A bemasolast is a ..transzfer" utasitassal ellenorizhetjuk:

T 2C7C 3064 0C00 ez a kepernyore visszamSsoIja a

bemutat6 abrat.

5. Ha kesz van a bemutat6 abra es az osszes gepi kodu
szubrutin, a S (,,save") monttorutasftassal kazettara vagy
iemezre mentjuk.
Kazettara: S "GEPI" 01 2C00 3BF0
Lemezre: S "GEPI" 08 2C00 3BF0
6. Betoltjuk a kesz es tesztelt BASIC foprogramot Tbrdljuk

az osszes SYS elotti REM-et. Ezutan atallftjuk a vaitoz6-

kezdetet jelzo mutat6kat:
POKE45,DEC("FF"):POKE46,DEC("3B"):CLR
Ezutan mar nem szabad szerkeszteni ! (Az editalas meg-
vciltoztathatja ezt a mutatbt!)
7. MONITOR uzemm6dban betoltjuk az elozoieg elmentett
"GEPI" nevu programreszt L "GEPI" 01 vagy L "GEPI" 08
paranccsal. Majd, ha kesz, X-szel BASIC-be visszaterunk.

Ha mmdent jol csinaltunk, a program elkeszult. Surgosen
mentsuk hSttertarofbra ! A SAVE ill. a DSAVE a LOAD es a

DLOAD ekkor mar eavutt iria s olvassa a teljes progfamot.

A program MBBBBB
gepi kodu szubrutinjai

ATMASOLO
Ezer byte-ot £tm&sol a me
CEL valtoz6kat az eldtetrut

3SR4
3QR6
36R7
38RR
36RC
36RD
38B0
3QB2
38B3
3SB€
38B9

38C8
33C1
38C2
38C3
3SC4
38CS
38C6
3QC7
38C8
36CB

38CE
3801
38D3
3604
3807
38DR
380C
3SOD
38E0

38E3
38E3
38E6

38E9
38EC
38F.F
38F1
38F2
38F5
38F8
38FR

R9 E8
ER
80 40
R9 93
ER
60 41
R9 08
ER
60 3E
60 3F
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
RO 4C
8D E8

LOR
NOP

38 STR
LOR
NOP

38 STR
LDfl
NOP

38 STR
38 STR

NOF
HOP
NOP
HOP
NOF
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP

34 LOR
0F STR

•3840

*3841

mbria reszebQI egy masikba- A FORHAS 6s
inok allitjak be.

1000-n*K bVt*-iit *lr>*tll

I ClKLUSVtG oP»rj.nduib*. t**ii <4l»* byt#^
1800-neK faliti bvt*-i*

* CIKLUSV40 oP»r*ndua f»l*i byt#~j4b^i t.

NN ciklusi/tltozit nullAzz*

1E

EE C9 38 INC *38C9
Oe 04 BNE *38D7
ER NOP
EE CR 3S INC *38CR
EE CC 38 INC *38CC
08 04 BNE *30E0
ER NOP
EE CD 38 IMC *38C0
EE 3E 38 INC *383E

08 04
ER
EE 3F

BNE 438E9
NOP
INC *383F

RO 3E 38 LDfl *383E
CD 48 3© rr* *3840
DC 07 BNE »38CB
ER tCf
HD 3F 38 LDR *383F
CD 41 38 CMF *3841
D0 CE BHE *3GC8
ER MOP
fret DTS

*. C6L L tozo * 1 1* 1 meflhitArozott

h# n»«i fordult nullAb** uSrlK

a FORRAS f«L*ii bvte-J*t niivwli •33^*1
». CtfL oAltoio bVt«-JAt noy«ll
h* nwm fordult null lib*.. uflrlK

* CtL bV^»"J*t nftueli
* ciKl'-is^ilto2o CNN> byt»-jAt
noL>« 1

1

h* nullAb* fordul. n»m uSriK

* ciKlusuAltonoCNN) f»l*3 bvt«-Jit
r»>* 1 i

NN -t az iKkub*. t*tzi
NN =CIKLUSV*G ? .

NN az *KKtib* teizi
NN =CIKLUSV*G ?

1
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EL0T6TRUTINOK SZAMLALAS
Ezek a rutinok be^llitjdk az AtmASOLO attal hasznaft FORRAS 6* C£L
valtozok kezdSertaket, Mivel szerkezettik haaonl6. csak az egyikhez adok
magvarazatot.
BEMUTAT6- RAKTAR

a«menfi ariat : X rofliizt*rbnrv M«gm<melje. a kapamyflnak mfly«n ntnY**-
tarfll vnn sz6 r 1

- fel iifl, 2 = fft3iO, 3=jObb 1 otftO, 4- jobb, E = |obb llld.

6=fll*A, T=bal Bl96, B=bol. FF=b«liflp)
xir

K^me.vft a (J at : V regJHtorbap. Eflnyi ill **jt van ar akTuaha nagyrat korul.

2C60 R3 7C LOR #*7C
2C62 8D C9 3G STR *38C9
2C65 A3 2C LDH **2C
2C67 8D CR 38 STR *38CR
£Cen R9 4C LDH #*4C
;cec od cc 38 str *3scc
2C6F R9 34 LDR **34
2C71 3D CD 38 STR *38CD
?C74 4C R4 3S JMP *30*-»

RAKTAR VIDEO

* BEMUTRT4 *L3o bvte
FGRRA3 1' L > -b* to ; t i

4 8EMUTflT.i els£ byte
FOP:RAS<HJ-b» tolti
ERUTAR «L>
GtLtL^-be holti

i^LfH^-bi tolti
sz ATMASOL*- t?» ySrlK

iinak cim.it talti be

1 1
iv

t

3846
3&48 EfD
334B R9
364C 80
3850 R9
3952 80
3855 A3
3657 8D
385R 4C

VIDEO
385D R9
365F 6(0
3862 R9
3664 80
3867 R9
3369 80
386C R9
386E 80
3871 4C

HATT6
3874 R9
3876 80
3679 R9
387B SO
387E R9
3680 80
3883 R9.
3SS5 80
3388 4C

VIDEO
3see H9
3680 eo
3893 R9
3892 80
3895 R9
3897 80
389R R9
389C SO
389F Efl
38R0 Efl
aeni er

4C LDR #*4C
C9 33 STfl *3©C9
34 LDR #*34
CR 38 STfl *33CA
00 LDft #*00
(~:C 38 STR *38CC
0C LOR tt*0C
CD 38 STR *38C0
R4 38 JMP *33R4

^RAKTAR
eo LDR #*oe
C9 38 STfl S38C9
AC LOR #*9C
CR 38 STR *3QCR
4C LOR #*4C
CC 38 STR *38CC
34 LDR #t34
CD 38 STR *38CD
R4 33 JMP *38R4

R^VIDEO
64 LOR d*64
C9 38 STR *38C9
30 LDR H*30
CR 38 STR *33Cfl
aa lor tcaei
CC 38 STR *38CC
0C LDR W*8C
CD 38 STR *3SCO
fl4 38 JMP *38R4

^hAttCrm LOR ft*39
C9 36 STfl *38C9
ac lor «*ec
CR 38 STfl *38Cfl
64 LDR »*S4
CC 36 STfl *38CC
36 LOR »*36
CD 38 STfl *38CD

NOP
NOP
NOP

VCGREHAJTAS
A bamenfi adat az Y ragiszterben van. Megmondja. hany szomszadja van az

aktualissejtnek. A rutin sz6kdzt vagy karikat halyez el a HATTER megfalelft

byte-jaban.
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CO 0.3

CQ 92

399D RD ES

C9 57
D9 35
R9 57
4C IE
R9 28
SO 4C

39L4

39 L9
39 IB

CPV ttf03
BEQ *3914
CPV ttt92
EiHE *3919

QF LDR t0FE8

CMP #*57
BNE *3919
LDR *V57

3S jnP *39

1

B
LDR #*20

34 STR *344C
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^ vizsSAlt mezoben 14 Mo K*r*K.ter
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* K-s.riK-4 Kid.i*''

nem - ugrtK
3 K*riK». Kid J it *.z *kkubi tolti
elhelyer*=h«z
.*. s2oKo^ k'odJAt teszi -sKkubt
az aKK'ijb.in 1*m£ Kodat * hitter
megfelelS bVte-jAb* helVezi
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no qj
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LDV 1*00
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cp:-: #*o^
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1MV
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mi- «fi:i
DJ-IL *^?4P
1HV
CJFK «*0fc

PS atct5

CMP *«FE?
SHE 1^95^

CPS awe
DCS t??5F

*+D3
BCS •5?C-4
cup tioii
ONE t:??^4
SMV
Cf->: HQS
SC-C *3?Jnf"
CP:-: a*05
BfS *397i
cup pfaii
DUE
IHV
CJ>K **09
OC^ *5»7t

BEG +ji?04
CPH **05
HC3
cr-rp ilOBF
DNE *"3SB<

gPH itoi
6>E0 »J94S

cpm 7
SEW t339fi
:hf *off^
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IHV
CP^ #*04

rr: a»or
F.ff I i'I"' u.
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0CC *I'?ftS
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VALOGAT6
Azt vizsgalja, hogv az aktualis kepernv5mez6 a kepernvOnek melyik reazen

van Az ennek megfelelfi ktmend adatot az X regi&zterben hagyja.

val5h:*rt>5 3R2D RD OF 39 LDR *39(DF
CMF #*0C

3R^5 DS 16 BNE -

3R27 RD @E 53 LDR
3R2R C9 CMF
3R2C DO BNE * ?R3

1

?RJF R2 01 ld:; #-ro l

tO
JF 3R31 C9 CMP #*27

DO oV Et IE

3R 35 r; 0 3 t,o:; #fO?
3R57 60 PTS

r B"3 n:-j t 3R-JD
3R 3H RI1 02 ld:: #*0^

pv-
RflH 3R30 RD OF 3? LDR * 530F

OF r lip #rOF
3R4H DC' 16 BNE 4-3R-5R

3R44 RD 6E LDR
5R47 L? F7 CMF #TE7
BR4.9 DO O? BNE $3H4E
?R4Ei hit 6)5 LDX #±05
3R40 PT3

en ?R4F r q CO CMF #*C0
jRStf Do BNE
3R5I- R2 07 **S7
3R54 RTS

RU 3R j5 0 3 EC C I3R5R
3R57 R2 06 ld:-:

3R59 bO PTS
Bii 3R5R 20 eo JSR I39D0

3H5D 6Q RTS
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JOBBVIZSGALO-BALVIZSGALO
A VALOGATO segedrutinja
a jobb szelen van-e vagy ba
X regiazterben hagyja.

Megadja, hogy az eppen vizsgalt kepernyGmezd
I szllen, esetleg miahol. A megfeleld k6dot az
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BALV es JOBBV egy-egy ketbyte-os valtozd, mindkettfi holye:
$3842- $3843

ATARI 400-ms geppel rend«ik*z5 csetetarsakat kare**Jnk, Pruy •

ramokei szaretnenk. Nekunk sejnas meg alig van Vfilamintc.

Koltal Andres es Robert Budapest VI., Vasvdri Pal u.3. tel.: 421 -860
ZX81 proQffimokai csergtek. Ke^esre kazettat kulddk. dm:
Menyhan Tibor, 4031 Debrecen, Gyepfteor 12.

Tlaztelt Sterkmtftsag, kedves Markatarsakl

November kozepere varom ATARI808XL gepemat, molyKei
szeretnek mine I teliesehb hastnatsti ulwltisi, kddrabtazaioi stb,

besJtereznJ. Ebban kerem az &nok £egit^g^1 r
konyvefc,. kiftdvanyok

ci metre, es eteK besx«r£isi mddjaira ggndoifam. Esetfeg k6zz^

tehetn^k ke>esemet a BIT-LET aoraiben, hilha egy ATARI 800XL
tule)dono$ a sagits^gemre si el.

Lukics Pefenc, KfRcany c- 41, okr. Dun, Sueda, 930 03, Cseft-

sifovAkia

Tisztelt VC~2Q-*s tarsak, k^rem 6f»6ket H
akinak birtokAban van

1 5 32-64 kb os bfivhfi mfiszaki teirasa, k«pc»of&Qi raj 7 stb.,

kiildje el dmemre, Tudok arte »dr»r rengsteg jatAkot es egyab
pmgramokaf. Remolem. ket^semet valaki teljaald,

G»t>£> Faranc, 1203 Buda past, Baross u. 3. 1/1 S.

ZJC Spectrum progrsmokat adok az OTLET 113, sz£maert>

valatrunt programokat cser^n^k. Valaezl a lappal vagy a progra-

mok listajavat k^rek,

Borsos U£tl6, 8600 Siolok, BajcsY-Zsilmszisy u. 174,

FOCIKLUS
Ex a a* pi tzubrutin liimltjai ki a kove<tk«f^ B«jtnamzadak*t, maiyet
HAlTEK mppwO pufferba hfllygi. Eonek a izubrtitinnok neQ^dprog-

ramjai ji VAtOGATti. - SZAMtAtAS ** VtQREHAJTAS navO ruliriDk.

A kftperfiyfinek si-jr kmrmkw Ml ye van. aiArt n veiarl** m#ranr fui

v*flig « cik1u«maajon r
mlndlg cnam 4» ma* kiparnyOmaxO (*s k&rnye?*i«|

aifip^n y«gzi izfimJUfti. (Innaii az r,*ktuAHi ia)i'
h vagy » ..nkiuali*

k*pflmylimrjj5" kit ejruftt.) A rr iklu*f«j beall(r|rt a VIDEO rmem6ria r mint

lorrii, hftzd&cJm«t. d HATTER, mint c*l Mxddclmat. valani^t az ikiu*lii

kap«rrLyfimawO kArnv«zal4t maajelfilH vAltoifik karilatl #rt*k*T, *m a

ciklusvaltoz6t

A CIKLUSMAG: $3AC2-$3B1A
Ezan belli I

:

Szubrutinok:
$3AC2-$3ACA
3RCZ 20 2© ifl J£R 3"3R20
3ACS 2t> 36 33 JSR *3930
3RC8 23 05 33 JSR *3905
K^pernyScim novelese:
S3ACB-S3AD2
3RCB EE OE 39 IMC *330E
3RCE 00 03 BNE *3RD3
3RD0 EE SF 39 IMC *390F
HATT^Rcim novelese:
S3AD3-$3ADA
3RD3 EE 1C 39 IMC *391C
3flD«5 DO S3 BME *3t=iDB
3F1D8 EE ID 39 IMC *391D

A szomsz^dok cim^nek no-
velese:

A CIKLUSFEJ: $3A60-$3AC1
Ezan belul

:

Ciklusvdltoz6 bedllitdsa:
$3A*0-$3A69
3H69 R9 ES LDfl #*E6
3R62 SD 3E 38 STR *3S3E
3R65 R9 03 LDR #¥03
3R67 SO 3F 3S STR *3S3F
Videomemdria kezdetenek
beaJlitasa:
$3A6A-$3A73
3RSR R3T ©0 LDR #*00
3FI6C SD 0E 39 STR *339E
3R6F R9 0C LDR tt*0C
3R71 SD 0F 33 STR *390F
A HATTER kezdetenek be-

dllitdsa:
$3A74-S3A7D
3R74 R9 C4 LDR #*^4
3R76 SD 1C 33 STR *331C
3R79 R9 30 LDR #*30
3R7B SD ID 33 STR $33 ID

A szomszedok cime kezdet-
ben:
•3A7E-$3AC1

$3ADB-$3B1A

3R7E R3 D8 LDR #*D8
3RS0 3D 39 39 STR *3933
3R83 R3 D3 LDR tt*D9
3RS5 SD 43 33 STR S3943
3RSS R3 01 LDR tt$01
3R8R SD 51 39 STR ¥3951
3RQD R9 29 LDR **29
3R6F 3D 5F 39 STR S395F
3R92 R3 28 LDR #*28
3R94 3D 6D 33 STR $39*50
3R97 R3 27 LDR #*27
3R39 SD 7F 33 STR *337F
3R3C R3 FF LDR K*FF
3R9E SD 31 39 STR ¥3391
3RR1 R9 D7 LDR #¥07
3RR3 3D R3 33 STR ¥33R3
3RR6 R3 0C LDR #*9C
3RRS 8D 52 39 STR ¥3952
3RRB 3D 63 p.9 STR ¥3360
3RRE 3D GE 39 STR ¥336E
3RB1 3D 30 39 STR ¥3330
3RB4 R9 36 LDR #¥0B
3RB6 3D 3R 39 STR ¥393R
3RB9 3D 44 39 STR ¥3344
3RBC 3D 92 39 STR ¥3992
3RBF 3D R4 39 STR ¥33R4

3RDB EE 39 33 IMC ¥3939
3RDE DO 03 BME ¥3RE3
3RE0 EE 3R 33 IMC ¥333R
3RE3 EE 43 33 IMC ¥3343
3RE6 D0 03 BME ¥3REB
3RE8 EE 44 33 IMC ¥3344
3REB EE 51 33 IMC ¥3951
3REE DO 63 BME ¥3RF3
3RF0 EE 52 33 IMC ¥3952
3RF3 EE 5F 39 IMC ¥395F
3RF6 D0 03 BME ¥3RFB
3RFS EE 60 33 INC ¥3960
3RFB EE 60 39 INC ¥3960
3RFE DO 03 BNE ¥3B03
3BQO EE 6E IMC ¥396E
3E03 EE 7F 33 IMC ¥397F
3B0G 00 03 BME ¥3BGB
3E08 EE 30 39 IMC ¥3380
3B0B EE 91 39 INC ¥3391
3B0E 00 03 BNE ¥3B13
3B10 EE 92 33 INC ¥3332
3B13 EE R3 33 INC ¥33R3
3B16 D0 03 BME ¥3BIB
3E13 EE R4 39, IMC
A CIKLUS LEZARAS

¥39R4
A:

A cpMtiirn#B hlvja ttbban a torrand-
hmn m *zubruiinokat: vAlOGATO.
S ZAMULAS, VEG B E HAJTAS

.

Azutan n6va1i aggyal a JuiAvalto-
z^Va t : iz k l u n I i k*pe r nyflmai fief-

mat, m HATTER -byt« ktu*H* cf-

m«t. a ixomtzadok dmat.

$381B-$3B3S
3B1E 33
3B1C RD 3E
3B1F E3 Ol
3B21 3D 3E
3B24 B0 0:Z

3B26 CE 3F
3B29 R9 0G
3B2B CD 3E
3B2E D0 9S
3B30 CD 3F
3633 00 8C
SB35 60

SEC
3S LDR ¥383E

SBC #¥01
33 STR ¥383E

BCS ¥3B29
33 DEC ¥3S3F

LDR #¥00
38 CMP ¥333E

ENE ¥3RC2
38 CMP ¥383F

BME ¥3RC2
RTS

it**'****



Gfepj tint k
Mult havi sz^munkban a Pnmo helyzetet

tisztazn'i kiv3n6 irasunkban ig^rtuk, hogy
utina jarunk. hogy vottak^ppen mi is a hety-

zet az iskolaszamit6gep program penzugyei-
vel, hot van, hoi nines az a penz, amelybol
az tskolaknak vasa>otni lehetne, kellene.

fgeretunkhoz hiven felkerestuk Paris Gyor-
gyot a Tudomanyszervez6si es Informatikai

Intezet (Til) igazgat6jat, aki orommel val-

lalta. hogy eloszlat bizonyos f6lreert£seket

Mindj^rt a besz6lget£s elej^n kiderult, hogy
amit a mult hbnapban egy f6l mondatban
pr6baltunk megfogalmazni, hogy tudnnllik

a programra szant p^nzek nagyobbik reszet

sz£tosztottak a megyei tanacsok kozott, te-

ved^s. Semmifale kozponti penzt nem osz-

tottak sz6t Volt egy terv, amely kulonbdzo"
szamitasok alapjan 2-2,4 milliard forintra

becsulte azt a p6nzt, amely az bteves terv-

idflszakban az elektronizacios oktat^si, kbz-

oktatasi, felsfioktatasi, tanfolyami, lakossagi

programra elkoltheto kulonbozo forrasok-

bbl. Sajnos amikor ez a terv napvilagot la-

tott, akkor a kulonbozS szintu tanacsok
ot^ves tervei mar eik^szultek. Ezekbe tehat

mar csak nagyon nehezen fehetett, lehetett

volna helyet szontani ennek a temanak.
Ezzet szemben az orszag jelenfegi gazdal-

kodasi rendj^ben a kozponti koltsegvetes es

a tanacsok kozti penzugyi rend megvalto-
zott. A beszedett adokb6l jelentos osszegek
maradnak a tanacsoknal es ezekbtfl maguk-
nak keil biztosttaniuk a kiadasokra szukse-

ges dsszegeket Tehat nem a kozponti ,,ka-

Iapb6i" kapjak az egyes teruletekre koltheto

penzeket. Mig regen a kozponti koltseg-

vetesbfil kapott penzekrol mar eleve kbz-

pontilag donthettek, addig ma a megyek
s a varosok, kozsegek tanacsai maguk don-
tenek arrbl, hogy val6j3ban mire, mennyit
forditanak Az orszagos tervek v£grehajtasa

soran esetleg a megyek, varosok ugy don-
tenek, nagyon sajnaljak. de nines elegen-
66 penzuk a terv vegrehajtasara. Ez ut3n a

kis kbzgazdasagf, gazdalkodasi kitero ut£n

adodnak a tovabbi kerdesek:

BIT-LET: - Az elektronizaci6s (ko-

rabban szamitSstechnikai) oktatasi prog-
ramnak, illetve a program szervezeset v£gz<5

Tudomanyszervezesi es Informatikat Int6-

zetnek megis van penze a program tamoga-
tasara, hiszen kedvezmenyeket ad a megyek-
nek a vasarlasokkor

!

PAris Gydrgy: - (gen, a 2-2,4 mil-

liardos tervezett osszegnek csak egy reszet

kellene a tanacsoknak biztositani, mas reszet

a mimszte>iumok, egyetemek, f6iskolak, val-

lalatok stb. adjak. Hiszen a program vegre-
hajtSsaban nemcsak a kozoktatas, erdekelt.

Mintegy 800-1000 mihid forintnyi az az

bsszeg, amely kozponti forras es rajtunk

keresztul kerul be a programba az 6t ev alatt.

BIT-LET: - Ha jol szamolom, ez azt

jelentene, hogy az otevnyi osszegnek egy-
otode, tehat osszesen mintegy 400-41

5

mi 1
1 id fonnt esne erre az 6vre, amib<5l kb.

160-200 milli6 szarmazna kozponti forras-

b6l, a tobbit a tanacsok adnak.
Paris Gydrgy: - A tanacsok s mas
tarsadalmi forrasok — uzemek, tsz-ek - gon-
doljunk a nemr^g eiinditott , .Tsz-ek az is-

kolaszamit6g^p-programert" mozgalomra.

o
Sajnos azenban orszag iEh&7 y^das^gi
helyzete ebbe a tervbe is belesztfit FIAsjfor

43 a tervsa^nriok a1s6 £rt£kert vehetitik egyen-

lire csak figyelembe - az 2A milliaTd helyett

caak 2 millifirdot selent r s ebbGI s az id^n

idGaranyos 20% halyeti. csak B%-ka^ szau ol

hatunk. Igy ^zutan a imvezhtitti osszeg sz6-

pan leolvadt ugy 160 nv\U6 koruii nsszagre.

Ebb*J 80 ttm\U6i ad a kozponti kdltaftgvet^B,

rajtunk, a Til ker&sztul

BIT- LET; Hogy fast mindez gepekre lafor-

dftva? Pedog6gusokkal bcsz^lQetvo az em-
ber a2t iapas/tai|d. hogy nag/ a bizonvtaJan-

sig. nagy a t&]6ko7fitlan&&g.

Mrfa Gydrgy; - A gWpak va&arlas^

naV technifcaja jelcnleg az. hogy a megyek.
varosok, kozsegek tanacsai, vagv akar rj$|»

guk az iskolak. szufdi murkakozo&sagak az

alialunk kikuldott kdHe^elek alapjSn meg-
rendeltk raiunk a g^DekeL s Stutaijak az ai

rajuk esrt t&MM Mi Ltgyanis a rende^kaze-
->\ in l if" alio pr-in^ni

-.<=»: fhirdettuk a 2 + 1 ak-

cint Ez azt jBfentett&. jeJantf. hotjy mmden

a tanacsok, iskofak, adom*nyaz6k altaJ val-

iant 2 for i nt ho? a kozponti ke*e!b0l hozza-

teszunk egvai. Amikor megarkeznek a g£-

pek. akkor a m&gyeken keresztul juitflliuk

el azokat a rnegfandelGkhoz.
Az emlitett bi^onvi^Lan^g oka az, hogy vale

ban m£s 4s mas az sgy^S megy6k h v4irO£Ok

hozzaahasa a dolgokfioz. Ez ^rthatfi Ahol

tobb az elhanyagolt iskola. ahol rosszabbyl

felszereltek a laboratoriumok, ott nyilvan az

kiaiasra fardithato p^nzok jobban szetforga-

csolodnak. Mag azutan attol i& tuggnek a dol-

gok r hogy no!, milyen a v^iemeny a szamftas-

lechnikAr^k Mannyjre tart^ak alapveti fon-

loss^giinsk a g§pek i«rjad^sftt. Igy ForduJhat

et6 r hogy az orszag egyik ve-gehsn dolgoz6
tanir azt haffja az orszag mas vidakerdol*

gozo kollegajitol. hogy naluk ennyi mag
ennyj gSpet voltek, mig 6 a sajat teruleten azt

tapasztalja, hogy ennek a tored^ket sem
hajlandok megvenni. S mert a tajekozatlan-

s^g is vaJ6ban nagy, nem erti, hogy mindez
hogyan fordulhat el<5

BIT*LET: - Talan ez a beszelget^s se-

gft az informaci6hianyon. Vegul tehat a g£-

pekr6l.

Pdris Gydrgy: - A fent ismertetett

p^nzugyi problemak kovetkezteben vala-

melyik ujjunkat meg kellett harapni Negy
savja van ugye a programnak: a kozoktatas,

a feJs6oktatas, a tanfolyami es a kozmu-
velOd^s, amely a lakossagi igenyeket szol-

galja. Nos ebb<5J az ut6bbi ujjunk leharapasa
mellett dontdttunk. Tehat egyelore a koz-

muvelfide'si intezmenyek g^pparkjanak gya-
rapft^sat elnapoltuk, illetve a lakossagi prog-

ramot a kozoktatasi (nt^zm^nyek bevon^-
s^val kivanjuk elmditani. Kiderult

menetkozben, hogy nagy baj van a felsfi-

oktat^si programmal is. ItT ugyanis a rendel-

ke/esre alio osszeget felemesztette az el6z6
^vfikben a tiFiruhAzas' knrlatozas miatt fel-

halmuzodotl adnssagok kifizetese. De a iel-

sAokt3ia$ban m£gt$ mus/aj uj. raad^sul na-

gyobb 6s drag£bh g^pakot vanrn. Szeran-

csi&re arra sikarOlt engectelyt kapmjnk, hogy a

koveikezfi &vek eldifanyzatait elflrehozhss-

suk, fgy elkezdhetjuk a fel&ooktatasi intflz-

manyeknek IBM kompanbilis katcgOfiaju.

professzionalisszerndlyi azSmitdg^pekkol val6

ahatasat Sreralnenk. ria a k<sebb COMMO-
DORE, HT g^p^kat a Fals^okLataaban ezek

yftltanak fel k s valamilyen konsirokcioban

ezzk a k»sobb g£pek pedig 3tkemlhBin6nek

koz^p- as dltalanos iskolakba Jetenlag *

kanstrukcp^ kialakJtasan dolgozunk. szeret-

nenk ard^keltta lenm az int6zm^nyckel ab-

ban. hogy az allaluk ..kin6«"'. de meg \6

o^peiket aladiak.

BIT* LET; Tud|i4k. hogy alks^dfldott

vaflra a megrondelt g^pek atadasa Hoi

tart, es mermyi g^ppe! gyarapodnak vegul is

az iskolak az id^n?

PArls Gydrgy; - A C 16-os 6s Bu*
4-es g^pek va'bban sokai kastek. megkazdfi-

dott a VIDEOTON TV Compuiefek atadasa

is. Most mar folyamatosan adjuk ki Gkei a

m^yyei tanacsoknak, s Ck osztj^k szet az-

utan a m&gyen beluL a megrenderseknek
megfateloen TaiAn mire ezek a 50rok napvi

Fagot tatnak. mar mind&n megrandflU gepet

haszndlnak, Ebbsn az §vben ruintegv 8—10
e^er g^p ke^uL az oktatasi inl£zm£nyekbe.

Ez&k kozoit vannak million ertekCi gipek is.

de a lagtobb tetm^szeTosen COMMODORE,
TVC esa PR1M0
BIT-LETj - A PRiMO-t is emlltette,

Pedig mint azt eppen a BlT LET-ben megJr-

mk. ennek a gdpnek - marminl az iskola-

5z^miiogep-palyarat egy<k nyeTtesenak, a sei-

nes. nyom6gombos gepnok - a gy&rtasa

meg sem indult.

P*rl* Gyflrgy; - lg*n. Sajnos ecre

a g^pie val6ban nem jotl annyi megrendeles,

amely etegondG fen volna az MTA-SZT^ Ki-

COSV TarsuJSsnak a gyartas msgindttasa-

Noz Ern5l nekunk az a velemenyunk, amit

a BIT- LET is megiri, hogy tudnnllik az elso"

PfllMO k gyermekbateg^gei mta« nem
randeltek, meg az ar is tul magas volt De
minden bizonnyal sok gep kerul majd a regi

tipusu PRIMO-kb6l az iskolakba most, hogy
learaztak azokat.

BIT-LET: Mi Jesz jovore?

Pins Gydrgy: - Ezt m6g nem tudjuk.

Legalabbis azt p^ldaul nem, hogy lesz-e

COMMODORE, s ha igen, mennyi 6s meny-
nyiert. Azt tudjuk, hogy lesz Videoton 6s-

pedig 64 K-s, 12-13 ezer forintert. Egy uj

dologgal kiserletezunk jovore. Szeretnenk

raktarkeszletet kialakftani. EI6re vasarolni

gepeket a nalunk \6v6 penzekb6l. Ugyanis

azt tapasztaltuk. hogy ha nem h6napokat
kell valamire varni, hanem most £ppen van,

akkor azt sokkal konnyebb eladni. Szenntunk
ezzel a mt5dszerrel el^g jelent6s osszegeket

lehetne elficsalogatnr. Olyan penzeket, ame-
lyek egy^bk^nt elkerulne"k az iskolaszami'td-

gep-programot. Pedig nekunk egy a fontos:

legyen penz, s igy legyen min^l tbbb g^p,
mert csak nagyon sok, nagyon jo geppei

val6sithat6 meg az elektroniz3ci6s program.
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Folytatjuk a k6t szammal
ezeldtt megkezdett soro-
zatot, amelyben a TV Com-
puter fejlesztoi igyekez-
nek minel tobb hasznos in-

formaciot kozolni az egye-
lore nem tul nagy szamu
felhasznal6val. Ezuttal egy
masik szerzo onalld irasit
jelentetjiik meg. S ezuton
szeretnenk eldre is jeleznir

hogy rovidesen hozzuk a
TVC Vallal6jat.

ELSO KEZBOL
TV COMPUTE R R 6 L

A CRTC (6845) ES PROGRAMOZASA
A TVC megjeJenflfi logikajanaJc alaoja, a Motorola 6800-as mlkro-

sza'mitOgspcsala'd eyyik eJeme &Z M 684 & display vezerlfr (HITACHI

HD 68X45)
A display veze>l<5els6sorban karakterszervezesG monokromatikus meg-
jelenito logikak vezerlesSre alkalmas.de kuIsS, jarulekos logikai hal6-

zat segits£g6vel ki lehet alakftani grafikus, szines vez6rft5 aramkort is.

A mi esetunkben is (gy jartunk el, azaz a 6845 csupan a raszterrend-

szeru megjelenft^shez elengedhetetlenul szuks^ges ciklikus memoria-

cimz^si szekvenciakat, valamint az alapvetO idozft<5 (kep 6s sor-

szinkron. kurzor megjelenft^s, megjelenftes engedeTyez6s) jeleket

biztosftja.

Minden tovabbi funkcibt (grafikai pontszervez^s. szlnk6dolas,

PAPER, BORDER id6zites. PAL k6dolas, UHF modulator) kuls6

hardver illetve szoftver lat el.

A 6845 programozhato, szamos beis<5 logikai aramkort (programoz-

hat6 szamlanc, kapu, komparator stb.) 6s tobb frhat6, frhatd/olvas-

hat6, illetve csak olvashato regisztert tartalmaz.

Ez nagyfoku rugalmassagot biztosit, hiszen a megjelenft6si jellem-

z5k (id6zft£s, kurzor formatum. villogas stb.) az igenyeknek meg-
felelSen tag hatarok kozbtt szoftver uton beallfthat6k.

A TVC-ben a 6845-6t Z80-as rendszerben hasznaljuk. A fenti, prog-

ramzohat6 funkciok elerese a 6845 CRTC crmz^se segftsegeVel valik

valik lehetsegesse.

A CRTC INPUT/OUTPUT cime:

70 H (112 D) - a CRTC bels5 regisztereit kivalaszt.6 cimregiszter (rasa.

A cimregiszter 5 bites, csak irhat6 regiszter, amelybe a CRTC 18

bels<5 regisztere egyik^nek a cfmet frjuk.

71 H (1 1 3 D) - a cimregiszter altal kijelolt belso" regiszter irasa vagy

olvasasa.

N6zzuk ezek utan, melyek ezek a regiszterek es a VIDE0T0N TV
computer eseteben hogyan aTlftjuk be <5ket?

A 6845-ben 18 darab CPU fel6l el^rhetS regisztert talalunk melye-

ket a tovabbiakban R0-R17-tel jeldlunk. Ezek a kovetkezflk:

-R0 (8 bites, csak irhato regiszter)

A teljes soriarnyu (eltfre 6s visszafutas) karaktersz^mot tarol6 re-

giszter. Ha n jelenti a karakterszamot, akkor a regiszterbe beirand6

ert6k n-1 (valtottsoros letapogatas esetSn n-nek pSrosnak kell lennie).

-R1 (8 bites, csak Irhattf regiszter)

A sorirSnyban rregjelem'tett (elorefutas) karakterek szamat tartal-

maz6 regiszter. (Erteke mindig kisebb az RO tartalmanal).

-R2 (8 bites, csak irhattf regiszter)

A sorvegjel kezdetenek (HS) pozici6jat megadd regiszter. Ha n

jelenti a sorvegjel karakterpozfciojat, akkor n-1 -et kell ebbe a re-

giszterbe frni. Az optimalis vizszintes pozlcitft ezzel a regiszterrel

lehet beallitani.

-R3 (8 bites, csak frhat6 regiszter)

A sorvegjel (HS) sz£less6g6t es a kepvegjel (VS) szelessdgSt meg-

hataVozo regiszter

A regiszter tartalom strukturaja:

k£pv£gjel sz^less^g sorvegjel sz£less£g

RASZTERPERIODUS KARAKTERPERIODUS

7 6 5 4 SZAM: 3 2 10 SZAM:

0 0 0 0 - 16
0 0 0 1 -1
0 0 1 0-2

0 0 0 0
0 0 0 1

0 0 10
nines specif ik£lva
1

2

-R4 (7 bites, csak (rhat6 regiszter)

A regiszter a teljes vertikalis karaktersor szamot tartalmazza (bele-

ertve a kep el<5re- es visszafutasi peribdust is). Ha n jelenti a karakter-

sor szamot, akkor a regiszterbe n-1 frandb I

~R5 (5 bites, csak Irhat6 regiszter)

Fugg<5leges kiegyenlftO regiszter. A vertikSlis (k6p) elterft^si frek-

vencia pontos szamertekenek beszabalyozasara szolgal.

A regiszterbe a kiegyenlitest (pontos kepfrenvenciat) biztosft6 rasz-

tersz^mot kell befrni.

-R6 (7 bites, csak frhat.6 regiszter)

A megjelenftett karakter sorok szamat tartalmaz6 regiszter (k6p eldre-

fut^s). A befrt 6rt6k mindig kisebb mint az R4 regiszterbe frt 6rt6k.

-R7 {7 bites, csak rrhaio regiszter J

K^pvegjeJ pozfcio reeiszter. A k^pamyon a fuggft&ges helyzet [szink-

ron pozfeid] meghatdroz^sara s^olg^f. A regiszter tartalma a TV sor

period us T.Gbb5ZDro5Bk£ nt defini^ihatfiH

Han i&lenti az aktualis sora^amoT, akkor a t egpszterbs n-1 [ rand6

!

-R8 (8 bites, csak Irhatd rB giszt&f)

A IfitapogatSsi mddot C valtottsoros, nem valtottsoros) idlest

meghatarozd regiszter.

7 6 5 4 3 2 1

1111 15 1 1 1 1 - 15

0 0 - nem vdltott soros letapogatas

0 1 - valtott soros szinkronmod
1 0 - nem valtott soros letapogatas

1 1 - valtott soros szinkron/video
m6d

x x - nines felhasznalva

0 0 - display engadelyezdjel nines kesleltstve

Q 1 - display eng&dalyezojet 1 karakteres k^slaltetese

1 0 - display enged tilveto
1

jel 2 karakteres keslsltetese

1 1 - display erigedelyezSjal kimenet latlJtva

0 0 - kurzort engedelyez6 jel nines kdaleUetve

0 1 - kurzort engadelyezo jet 1 karakteres kesteltetese

1 0 - kurzort engedelyezo jel 2 karakteres kasieltetGse

1 1 - kur^ori engedelyezd jet kimdnet tetiltva

Ezekkel a kesleltetesekkel a CRTC JaleK illeszteni lehet a

kiilsd egysigek eltirtisl Idejehez. P^lddul a meaielenitfi me-
mdriahoz.

(TVC esetfibon nem vaftoitsoros a letapopatasi mrtd: Rfl = 0)

-HS [5 bites, csak frhatd r^gjsmr)

A karakter sof TV raszter sorafnak szama. a regiszter tartafom ha-

tarozza meg a karaktorsor bsszes TV sorainak szamat. befe^rtvo az

ures TV sorokat is Ha n jalenti a TV rasHterek szdmat. akkeir a rogisz-

tmbo n-1-et kell Un\ nem v^ltousoros lotapogatasi iizemmodban es

valtottsoros szinkron m^dban, n-2-t kell frni valtottsoros S2inkron/

vide6 m6dban.
-R10 (7 bites, csak frhat6 regiszter)

A kurzor kezdet<§t (TV raszter) ^s a kurzor kijelzdsi mbdjat megha-

tarozo regiszter.

A regiszter tartalom strukturaja:

7 6 5 4 3 2 1 0

Z KURZOR KEZDOClM
(als6 helyie>t6kG 5 bit)

0 0 - nem villogd kurzor

0 1 - a kurzor nines megjelemtve
1 0 - a kurzor villogas peri6dusa: 16 TV raszter idd

1 1 - a kurzorvillogas peri6dusa: 32 TV raszter ido
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-R11 (5 Dites, csak irhalo regiszler)

A kurzor utotso TV sorat kijefolfi regiszter.

-R1 2 (6 bites, irhato es olvashat6 regiszter)

A display membria (refresh mcmona) kezdOdmenek 6 magasabb
helyierteku bitjet tartalmazza.

-R13 (8 bites, irhat6 es olvashato regiszter)

A display memoria (refresh memoria) kezdocimenek 8 alacsony helyi-

erteku bitjet tartalmazza

Az R12 es R13-as regiszterek a CRTC altal 14 bittel cimezheto dis-

play memoria kezdocimenek megbatarozasara szoigalnak Atirasuk

gyors memoria lapozast es SCROLL tunkcio megvalositast tesznek

lehetove

-R14 (6 bites, irhato es olvashato regiszter)

A kurzor 14 bites cimenek 6 magas helyierteku bitjet tartalmazza

-R15 (8 baes, Irhato es olvashato' regiszter)

A kurzor 14 bites cimenek 8 alacsony helyierteku bitjet tartalmazza

-R16 (6 bites, csak olvashato regiszter)

Fenyceruza alkalmazasa eseten (a TVC jelenleg nern hasznalja) a

pozfci6 (memoria elm) magas helyierteku 6 bitjet tartalmazza abban
az esetben, ha a CRTC elozoleg aktfv fenyceruza inpulzust detektalt

-R17 (8 bites, csak olvashato regiszter)

Fenyceruza alkalmazasa eseten (a TVC jelenleg nem hasznalja) a

pozicio (memoria dm) alacsony helyierteku 8 bitjet tartalmazza ab-

ban az esetben, ha a CRTC el6zoleg aktiv fenyceruza impulzust

detektalt. A fenyceruza kesleltetese miatt R17, esetleg R1 6 e>teke-

nek utolagos korrekaoja szuks^ges

E kis attekintes utan lassuk, a kezdeti bealMtast (inicializal^st)

biztosfto program milyen regiszter tartalmat hataroz meg
a TV computer eseteben :

REGISZTER SZAMA REGISZTER TARTALMA
R0-R15 HEX DEC

RO 63 99
R1 40 64
R2 4B 75
R3 32 50
R4 4D 77
R5 02 2
R6 3C 60
R7 42 66
R8 00 0
R9 03 3

RIO 03 3
R11 03 3

R12 00 0
R13 00 0
R14 OE 14
R15 FF 255

MEGJ EGYZFS R6 DEC 60-at tartalmaz, mert a hasznos PAPER
terulet 240 TV sorbbl all, ami 60 darab 4 TV soros tin, fiktfv karakter-

sort jelent A karaktergeneral^s szmten 240 _v sorral operal, ez azon-

ban mar a szoftver feladata, amely GRAPHICS 2-es uzemmtfdban 24

karaktersorl soronkent 64 karaktert helyez el a PAPER teruleten.

A G RAPHICS 4-es uzemmodban max 32 karaktert helyez el a szoftver

24 sorban, de itt vtzszmtesen egy pont ketszer ofyan szeles lesz.

GRAPHICS 16-os uzemmodban pedig max 1 6 karaktert lehet 24

sorba frill egy pont vfzszmtes merete a GRAPHICS 2-es uzemmod-
hoz kepest 4-szeres,

A fugyoleges felbontas mindharom uzemmodban azonos

Lassunk egy peMdat a 6845 programozasara

A TVC bekapcsol^s utan az inicializald rutin segitsegeve! a kovet-

kezokeppen alli'tja be a fentiekben latott regiszterek tartalmat:

LD A r0

OUT (7QH), A
LD A, 63H
OUT (71 H)

r
A

LD A, 1

OUT (70H). A
LD A, 40H
OUT (71H), A
LD A r 2

OUT (70H), A
OUT (70H), A
OUT (70H). A
OUT (70H). A
stb.

A regisztereket tcrmeszetesen a BASIC-bflf is elerhetjuk az IN es

OUT utasftasokkal!

PI

OUT (112,5) OUT (113,0): OUT (112.8): OUT(11 3,1) ,

Vegezetul irnlig egy megiflgyzte:

Napjamkban a s/Amii^ateclinika 6s a vedeotoitimka Srthetden egyre

lobb leruleten kapcsoltfdfk pgymdshoz. Ez&i valttaintiksg sok of-

vasoban felmerul a gondolat, hogy otthoni szamttogepet es vrdeo-

berendezeseit valamilyen mddon osszekapcsolva anim^cidt f el -

iratozast, stb -t valdsitson meg,
Figyelembe kell azonbafl vennunk, hogy a jelenleg forgalomban levfl,

alacsonyabb arfekvesu kpmputerek (COMMODORE 64, SPECTRUM,
TVC, stb )

ilyen feladatok vegrehajtasara csak igcn korlatozottan

hasznalhatok.

Termeszetesen nines kulonosebb akadalya annak, hogy a videojelet

kipmagn6ra rbgzltsuk az6rt hogy j6l sikarult grafik^nkat, vagv eset-

leg s*ep szfnes taj6k02tat*5 sxovegunket flltAmljuk.

A nsgyobb ig^nyu kepmanipulacitfk azonban m£r nam valdsflhatGk

meg Mven rnodpn, men hiaba allfTunk be a 0846-dn p£idaul valtoit-

soros (interface) Uitapogatasi rnddot, biaba mddOBltjuk a kiagysnlftft

'egisiter tartatma't, az osszaiett szinkronjelek sajnps ezutan sem iar-

lalmazzik a TV szabvany szerinti fciegyanNtcS jeilekeL toyabba a szin-

seq^dviy^ f^zisa sern szmkrorizSlbatd kivulfOl. fgy szinh^yea kep-

kevef^s, lisztatas stb. czekkel az egyszerfi eszko^okkel nem kivihetO.

Benedek Antai

$V»rlAt%0t fop}#Jft93& vAJiit/MoiMscth, fj*k#nibe
*fllf Gnivkfti uvfgAffa. fMsicn ttbben a rovatbsn
raa-dtlBt*s*ri Aarttfftk mafd temarimitiakst dj-
m*$v£s&rafhat& hQtd»»rv$zkw</hrCt A ftavnf
!6irmtM>44iBt - n*m trtek - yatdbmn m fe/fejiitvA.

ArvtltAh Tz&rgaimaxtftk Nnp&ntJ kafa&tak mvg
vQytrtih b&ftftiitiket u/ tvfmdktik rmkfm\maz4$B *•

dtk&bwn. Y4>gilt is toGMtftu* * ffmrakvfikwt. &to t>gy
goniiaftuk, hagy /ntntfext oivms&ink Ardttkohar
khan/tiM t*nm. £rtf/t m/tidvu ttatunk faf»tttH*t&
hMrdv§f9Mi*iojt ay4rt6. Jrviftt vSfiaffi&f&vsl
ffftvktTunk vmfamrW* Qfyan uzfatft kot/v axriafy-

fijjr nam**** a vatfa/k&z&nak hanam otvaadtttknak
ii haAlfia fail.

RizQny4ttkn*k ime Az <tt*& kit fliUflUt.

Ai also ESzk6?btil egy peldArvyT me 1 14k l« l Qtik I »g -

utoli6 oldaliit I6v6 pilyAitntJ fdl^dslunk meg
oldAt kort loriD^uInk m*jd k\.

QUATROPLUS - Z1/S M£r£SADAT»
GYUJT5 INTERFACE
A kiufitifc Brv«idg Jo I ok fctg«id*»Brii mil tthil-

Rll tEUT^n ko 1 1 & orfl gramlftmpgift t^aSdl f eSdoFqor
0t6k

Ai inlof F»c* Dr*dsli]«0 SpocTrumho/ kes/uh,
do honi MnQll adapter? el a Ik n Imam C04.

C16. C + 4, Primo sz&mitdgepekhez is. Maga az
interface egy kb. 100x120x10 mm-es dobozban
kapott helyet. melyet aM6 helyzetben Jehet koz-
vetlenul a Spectrum hatulj6n I«v6 rendszerbusz-
hoz csatlakoztatni. A kis egyseg rr lelke

r
' az

ANALOG-DIGITALIS atalakftast vegzS IC (8 bit,

9 fjs) es egy kiegeszito logtkai hal6zat,
Negy analog bement fogadja a merendo jeleket
(ezeket multiplexelve lehet olvasnij. ezenkiviil

4—4 pr.ograrnbol kezelhetd digitalis be- ill- ki-

monet kiilonbozd szinkronjelek szamara ill. fel-

tatelek vizsgalatahoz.
Az interface felhasznalhat6 peldaul sz orvosi
gyakorlatban EEG-, EKG jeiek vizsgalatahoz,
mernbkt munkaban rezge»ek analizalBeara, elekt-
ronikus celra (p).: tranziensekn6l) t^rolAs szk6p-
kent, iskolakban tanul6kfa6rleti celra (elektro-
nikat, mechanikai stb.), togopediai munkaban es
meg sok ma* teruleten.
A Spectrumhoz kifejfesztett interface, s rbvide-
sen a tobbi gephez valo adapter is kaphat6:
OUATftONIC GMK 1035 BUDAPEST Szentendrei
ut 21. Telefon: 210-121,
valamint az ApfSZ Budafoki ut 7 szam alatti

bottjaban.

SPECTRUM-COMMODORE
PRINTERILLES2T0
A MICRO STUDlG nevO vaflalkozas olyan soros
nyomtatd illeszt5csalddot fejlesztett ki, amely a

SjMtclrum gop^k Cammod^ro prtniorokhaf ior-

t*nd illeail*a«l teazfc lahat^vA. A cufid hArom
tagja (a motor, norm*f. profeoorionilii} lucfAa*
ban h\ oration kiilonboz'k agymiiLiil. A normal
Hloizto peldbul horqm16l« karnkterJiOOzlelOt tud
if jtni, Ank; 4O-SO-120 jeF/ior. i tz*kot * botO-
tlpuookot telozfl l«goaon kovarni n Jehet mbve-
gon. iAt oaron belli!. Von a Uszulokon egv ugv-
novozatl vr»razOrjomb r mel vnak I*r>vorn6*okor 0/
oppon futA piogrom (ok&r jot okprogram) aktuo-
1 i* kfipornYAfazJso h invormtotodik- fzjt kovaifian o

ixogrdmfuLA* fplytatodlk, a rrkop«rnyfifonykA-
pez«i" bermihor meD^rn^tvlrie(&.

A* 1 1 J«7t&kfi Ok hm tom f O I a arn van . AiE oma t A roh *»
a j okTAtaeii inttizmenyak Z0%-o& arkndvOzmartyT
kapnok. o a Sit LET olvii*^f rftcoinbar 31 ig

.

tovobbi 10%-ot. A hiromfalo llloszto aredati in
a a BIT-ttr Qlveabknak i»izto*tlf.Tt ara a koval-
ketp:

ripus amatOr NORMAL PRDFE5Z-

ALAPAR 3900 %BO0 r_\r.n

CSOKEN-
T6TT AR 27$0 41 30 5630

MegrendeJesi elm : MICRO Studi6 1 536 Budapest
Pf. 323, Telefon: 460-832
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Rucz Lajos Rutinr6l rutinra. Bepillantas

a Sinclair Spectrum gepi kbdu vifagaba
- LSI ATSZ, 134 o. f

149- Ft

(A kotet a g£pi kodu programoz^s kezdeti

nehezsegein segfti at az olvascM, szamos fel-

hasznal6i seg^dprogram elkeszftesenek be-

mutatasaval)

BoseUi: ZX Spectrum. Tippek es trukkok
- DATA BECKER - Novotrade, 1 60 o ,

199,- Ft
(A DATA BECKER c6g ezuttal a Spectrum
hasznal6inak nyujt osszeaMitcist otJetes prog-

ramozasi fogasokbol )

Gerfi-lla-Mihalyfi: Interface 1 , Microdrive
- SZAMALK, 131 o . 64. - Ft

(A Spectrum elterjedt illetszfl egys^genek es

gyors hcittertaranak ismertet^se, az eredeti

g6pkonyvn£l joval b6vebb terjedelemben,

gazdagon illusztrSfva. A kotet az eszkozok
uzembe helyez£s£nek Iefr3s3t6l az uj BASJC-
utasitasok bemutatasan at eljut a g£pi ktfdu

programozasig.)

Dahmke: Mikroszarmtogepek operacids
rendszere - Muszaki K6nyvkiad6, 199 o,

79.- Ft

(A szerz6 egy, a mikroszamftdgepek kore-

ben tipikusnak tekintheto, fiktfv lemezes

operaci6s rendszer altalanos ismertetes^vel

nyujt attekintest a DOS tervezeserfll, fej-

Ieszteser6l, A terjedelmes fuggelek harom
mikroszamltog^pes opericitfs rendszer be-

mutatasat, az alapfogalmak kislexikonat es

a legnepszerubb mikroprocesszor-tipusok

utasj'taskeszletet tartalmazza )

Mi micsoda magyarul a szamftastechni-
kaban? Szerk.: Kjs Adam - Tomegkommu-
nikacios Kutato Kozpont. 171. o., 75,- Ft.

(A kislexikon a Jegfontosabb szamftastech-

nikai kifejezesek ertelmezes£t, az angol

szavak magyar megfelelfiit es az alap-

BASIC utasitSsainak jeient6s6t irja be)
Easy file-t6l a MASTER 64-ig - LSI

ATSZ, 254 o., 185- Ft (A legismertebb

mikrogepes adatfeldoJgozd programcso-
magok -Easy file, COMPAL SUPERBASE,
MULTIPLAN - 6s az adatfeldolgozb prog-

ramok k^szttes^t segftG MASTER 64 hasz-

n^latanak p6ld3kkal illusztra/t bemutat^sa.

Bakos Tarm^s: Pascal PC-seknek - Mu-
szaki Konyvkiadtf, 161 o., 53,- Ft.

(A konyv a szemelyi szcimrtdgepek haszn^ldit

vezeti be a Pascal programnyelvbe. A Pascal

altal nyujtott tobbletszolgaltatasokat a

BASIC-kel folyamatosan parhuzamba al-

litva mutatja be. igy a BASIC-et mar kinott

felhasznalo konnyen elsajatithatja azokat.)

Bosetti: ZX Spectrum. Tippek es truk-

kok - DATA BECKER - Novotrade, 160.,

199 - Ft.

A DATA BECKER sorozat magyarul meg-
jelent kbtetei kozul a leggyeng^bbel talal-

kozik az olvasd. ha kez£be veszi Bosetti

konyv^t.

Ennek egyik oka, hogy a konyv igencsak

megkesve kerult az uzletekbe. Emiatt nem
hibaztathat6 a magyar kbnyvkiad^s, hiszen

a kotet nemel eredetije is alig egy eVe jelent

csak meg Ma>pedig - bar akkor m6g Clive

Sinclair tulajdon£ban volt a Spectrumot
gyartb c6g - de mar r£gen tu ljutott a gepek
eladas^nak csucspontjan, a piac telitett volt.

Mire a konyv e ljutott hozzcink, Magyar-
orszagon hasonlova ft a helyzet. Most,

hogy a kotet a felhasznaldk kez6be kerulhet,

azok tdbbsege mar tuljutott azon a szinten,

amit a szerzo" megcelzott. A konyv ftSleg

rbvid BASIC-rutinokat, 6s n^hany — szmt£n
BASIC-nyefvu - hosszabb programot tar-

talmaz. A kis rutinok jopof£k es IStv^nyo-

sak, de muk6d£suk igen lassu, megir£suk
pedig azok sz3ma"ra, akik egy-k^t 6ve hasz-

n^lj^k m^r g^puket, 6nall6an sem okozhat
gondot.

Tegyuk fel azonban, hogy a kezd6 felhasz-

nald. aki a programirSst akarja megtanulni,
ezze! a kbnyvvel felszerelve ul le g6pe melle\

Szinten nem jar \6\. mert a kotet egy^ltalAn

nem nevel az atgondolt, m6dszeres program-
irasra M^r a Bevezet6 is azt aj£nlja, hogy a

programokat mindig a fejezetek v^g^n ta-

ISIhat6 teljes lista alapj^n billentyuzzuk be
- vagyis ne reszletenkent, amikor egy-egy
aJprogram mukodeset megertettuk. Ezek a

listak viszont ^ttekinthetetlenek, meg a

BASIC minimalis struktural^isi lehetCsegeit

sem hasznaljak ki

A hosszu programok begepelese nagy ener-

giat igenyel a gyakorlatlan programoz6t6f,
es ez a befektet^s nem teVul meg A logikai

jatekprogramok futasa lassu, nehezkes, grafi-

kai megjelemt^suk csapnivaJ6. Az egyetlen

latvanyosnak igert program (NappaJok es

ejszak^k a Foldon) nagy r^sze DATA sor
- a kepernyfi megrajzolasa - pedig barmely
ra}zoloprogrammaf, melynek a legtobb

Spectrum-tulajdonos birtok^ban van, ez

egyszerubben 6s eleg^nsabban elintezheto.

Ami m£g kevesbe erthet6: a 8-10. fejezetek
- ugymond - uzleti programok iras^ba

vezetik be az clvasdt

Errol pedig a C 64-re irt Tippek es truk-

kok szerzSi is lemondtak, nyilvcin bel^tva,

hogy az a gep - b^r sajat kategori^j^ban a

legjobbak kdze tartozik - nem igazan alkal-

mas ilyen feladatok elJatasara. Vegul a 10.

fejezet teszi fel a pontot az (-re: „A Spectrum
a kisuzemben". Adatnyilvantartd ^s -ke2e\6

programok hosszadalmas BAS I C- listakkal.

Itt mar a szerzo is erezhette, hogy tuJI6tt a

c6\on, mert a programok haszn^lati utasfta-

saban megadja, hogy az egyes adattipusok-

bol mennyi f6r a t^rba. Csakhogy ilyen kis-

sz^mu tetelnel nagyzolas a sz^mitdgep hasz-

nafata. A zsebszcimol6g6p egyszerubt) - 6s-

itt val6szfnuleg gyorsbab is. Elk^pzelhetC,

hogy DATA BECKER-6k, akik szamos \6

C 64-es konyvet jelentettek meg. ennyire

nem ^rtenenek a Spectrumhoz?

A Gepnyero 2, forduloja

3. feladatdnak megolda-
sa:
1. Mivel kasdbb netn drheteti vissza a
100-as kdhoz. fgy omberiink az ete&
6rabart bizToc. hogy a 101 -es kohdz
nwftt,
2. Ezutan tahat 101 -as kof6l martt 11
,Jdp^sbtin" a 104 oshez. Ez caak ugv
labot, ha 7-»z*r ment n^gyobb tzimu
ktlometcrko fol^ f s mant kisabb
fal6, Ezt. mint az elemi kombmatoriM-
b6l Ismoretes-

\n\ hi) 11 ™
kiHonbozo m^don tohette meg^ Azon-
ban ebtjen m£g mindig benne van ugy
Cftorn6 olyan ul. melynek &af&n vissze-
irt a 1 00-as Icfihoz. Ezaket kallane m4g
kuton o^jfZQ&z^molnunk
3. Ezt egy nagyon ravasz aljirfts&at te-

hetjiik meg, mely rPtukrf>zAsas mddazar"
neven ismeretes. En nek lenyege a kc-
vatkez6: mind&n. a 101-estOI a 104-esig
vazet6 clyan 11 ^IdpfiSfls" utat f mely
kdzban Arinti a IDO^aaT, megfelettet^
hetunk egy, e 101-eat6l a dd-Oiig vezet6
11 ,Jap63es

J

utnak ajytaetkezd modon

a/ alsd olyan rinjjpiflanatl6t kozdve, ami-
kor emberunk a 1 00 ash 02: er, ^fordit-

suk meg" mlrldflfi rA&p£$&V\ szast ha
az eredeti uton vaiamely draban egy
nagyobb sorszdrnu k& fa)a ment, akkor
most ggyanabban az draban agy kiaebb
5orszamtj fete menjen* * forditva (I. mz
ibrdtf). Kdnnyfl vegiggondalnl, hogy
ez a rnegfeleltottis 1-1 ertolmu. azaz
mmden 101 -b6l 96- ba vezeifi 11 ,Jepe-
ses" utnak is megferol egy 101 -bGI 104-
ba mano 100- at drintd 11 ,Mposes" ut #

igy eleg ossaflSzAmainunk a 101*b6l
96-ba mend utakat. mety a mar alkafma-
zott m6dszerrel

9 -165hit n to *

i. 3 J 2 3
4. Lgy a helyes magoldas 330-16B-165.
Mc-€|jegvflzzuk. hogy az, hogy a rossz
utak szama fele az osszas ut szSmanak
v^latlen, nem mindig igaz.

tJ AHitlSTtCftMIIIJ HEL1EK1M l*IC DMIIEt



NEM ELOSZOR, DE IVIEM IS UTOLJARAl
UJ HELYSZiMEN! 1986. DECEMBER 13-14-EIM

OSZAKI EGYETEM KOZPONTI EPULETENEK AULAjABAN
BUDAPEST XI., MUEGYETEM RAKPART 3-9.

Megkozelit£se: a tavalyi jarmuvekkel (ugymint. repulogep,
bicikli, tengerjaro haj6), valammt tekintettel a Duna ko-
zelsegere uszva, kajakozva.

Mindezeken kfvul odavisz meg a Keletitol a 7-es busz r

a Nyugatit6l a 12-es busz, a Delibol a 18-as villamos.
Aut6parkolas az epulet elott minden mennyisegben.
Ajt6nyitogatas: mindket nap reggel 9-kor\ Zaras: este 7-kor.

Beltpo: DlAKOKNAK. KATONAKNAK £S GYEREKEKNEK
10 FORINT, MASOKNAK 20 FORINT.

PROGRAMC8EREBERE
Id6n 50 g^phelyet ktnalunk a cserebereloknek, Mindegyik-
hez adunk t6v6t 6s csatlakozcisi Iehet6s6get. A gdpet,
ta>oJ6t Onnek kell hoznia! Egy asztal egy drara 30 Ft-
6rt b£relheto. A berletek el6jegyezhet<5k. Aki december
5-ig lefoglalja a helyet magcinak, az 20% a>kedvezmGnyt
kap. A helyfoglalast telefonon is, szemelyesen is int^zhetik

mjnden nap 9-tol este 9-ig a Csokonai Muvel6d£si
Hazban. Telefon: 690-495 es 892-240. A telefonos

helyfoglal^sok alapjcin harom napig tartjuk a megbeszelt
gSphelyeket. Ez id6 alatt be kell ftzetni a berleti dijat sze-

melyesen vagypostcin. Postacim: Czerny Zsuzsa - Csoko-
nai Muvel<5d6si H3z 1153 Budapest XV., Eotvos u. 64-66.

PROGRAM BORZE
Egy m6sik helyis^gben azok b£relhetnek asztalt akik nem
csereber^lni akarnak, hanem saj3t k6szit£su programjaikat

kfv^njak ^rusitani. Szamukra 60 Ft/6ra a berleti dij.

A programborze teremben I6v6 asztalokra ugyanazok a

b6rl6si m6dszerek 6rv6nyesek, mint a csereber^re.

J0 BORNAK IS KELL A CEGERI
A legjobb csereajcinlai sem er semnmt, ha nern jut el az

Grintettekhez.

• Ez6rt hozta l£tre lapunk a programcserebere rovatot.

E rovathoz ingyenes hirdet§seket veszunk fbl a hely-

szinen, s ezeket k^sobb megjelentetjuk a BIT-LET-ben!
• Ezert ajSnljuk minimalis terit^s^rt az al^bbi reklam-

eszkozoket, ametyekkel b^rki kozz6 teheti a rendezvSny
jelleg£hez ill6 t6maju hirdetSseit

!

FENYOJSAG: 10 forint^rt v^llaljuk, hogy az on altal

megadott szoveget 5-10 alkalommal sug^rozzuk!

ROPCCDULA: on megadja a szoveget, mi a kivant p£l-

d^nyszamban egyoran belul citadjuk onnek ! A4-es lapon-
kent 1 forintert. A terjeszt^sben is szfvesen segitunk!

HANGOS REKLAM: on kitalalja, mi bemondjuk egy
tizesert!

SZENDVICS:azazhogy szendvicsembert is adunk, ha kell,

vagy barmi mas extra otletenek megvalositasaban segitunk,

az arban pedig megegyezunk.

BEMUTAT6K
Titokzatos terveink egyeiore meg csak tervek, ez6rt a be-
mutat6k v^gleges programjSt majd a december 11-i

Otletben olvashatj^k. Terveink: a Macintosh meg mindig
singer; Eszik, vagy isszcik az Amiga-t (bemutat6 6s besz61-

get6s); Ablaktechnika a C64-en (avagy iJyen a GEOSJ;
Hivjuk fol a legkozelebbi adatbankot (modembemutatd);
IBM kompatiblis-e azIBM kompatibilis? Tovabbi bemu-
tat6inkra kulon kis paly^zatoT irtunk ki.

BESZELGETESEK
Szak6rtoink tan^csokat osztogatnak. Talalkozhatnak a

BIT- LET, a Commodore Ujscig szerkeszt6ivel.

GARAWCIAK
Az idei BIT-LET Karacsony szinvonalanak garanciaja, hogy
v6dnokei a Novotradees az APISZ, rendezoi a tavalyi sikeres

rendezv^ny hazigazdajcinak a a Csokonai Muvelod^si
HSznak a munkatarsai, a BIT-LET szerkesztosege, s mind-
ehhez jon meg id6n a sok rendezv^nyen megedzodott
Muegyetemi Kozmuvelod^si Titkars^g a maga st^bj^val.

SZENZACI6?
T^rgyal^sok folynak arr6l, hogy Magyarorszagon eJSszdr a

BIT-LET Karacsony alkalm^val sugarozna egesz Buda-
pesten foghat6 rddi6ad6 sz^mft6gepes programokatl

%ti IIITlSTFCMHilll HIlillLfl'lllE OKTfflE*



Augusztusi szemunkbon a harmad-
gepnyerd 2. feladatanak azdvageba
kat atilyoa hiba csuszott.
1. Kimaradt a szdvegb&l. hogy a ja-
takban els6 lapaskant kotelezOen
1-1 egysagnyit lephatnek a jate-
kosok.
Masreszt a feladat az, hogy bizo-
nyltsak: 16 hosszusagO palyan
Maaodtknak, 17 hossztiaagu palyan
Kazdfinak van nyerfi atratagiaja.
A hibas faladatart elnezast kerunk.
Magoldaaok hibank miatt bekuld-
hetfik november 22-ig. Aki mar
kutddtt ba megoldast. az ia kuldhet
ba (azalvany nalkul) tij megoldatt
az „tgazi" faladatra.

HIBAIGAZlTAS

A C IB nyerS v6g4rt&kef6se
Vegre sikeru't megneznunk az osszes
programot. Osszesen csak 18 paly£-
idnk ,.birta vegig" a versenyt, csak 6k
kuldtek be mindhdrom feladatra meg-
oldast Mivel a 2. feladat nehezebb volt

a tobbinel. ezeri az 1. es a 3. feladatra
maximum 50, a 2-ra maximum 70 pontot
Jehetett kapni A palyazai szinvonala-
nak es az eredmenylista pontszSnv
kulonbsegeinek ismereteben ugy dbn-
totrunk (megfogadva Kovacs Mihaly
ezzel kapcsofatos tanacsat is - lasd

BIT-LET aprilisi szSma), hogy a 150
pont felettiek 3 ceduldvaf, a 141-150
pontot elerok 2 cedulaval, a 131-140
pontot elerok pedig 1 cedulaval vesznek
reszt a sorsolSson, amelyre a BIT- LET
kar^csonyon kerul majd sor december
12-en 14 6rakor.
A, sorsoldsban fgy annak. aki 1 53 pon-
tot err el, haromszor akkora eselye van
a gep megnyeresere, mint aki 133 pon-

tol ert el. Ugy erezzuk, hogy ez igy

igazsagos, s tulajdonkeppen mi sajnal-

juk a legjobban, hogy akkori Igeretunket

(hogy a legjobb 20 kozott sorsolunk)

a keves oalyazdra val6 tekintettel nem
vafthatjuk be. Tehat a nyertes jeloltek.

Szarka OyArgy-Tibor MlkJ6a,
153 pont- 3 cedula
Salamon Caaba, 144 pont. 2 ceduta
Patik Tamaa, 139 pont, 1 cedula
Fajtr Szabolca, 136 pont. 1 cedula
Krauaa Ott6, 135 pont. 1 cedula
Pallar Gabor, 1 33 pont, 1 cedula

-AUKTROPLUS
^T \U IY IE IR l6 i

Egy fordul6s pdlydzatunk dfja ezuttal egy hardverkieg6szit£s, amelyet Spectru-
mosok, Commodore-osok 6s Primosok haszndlhatnak. Hogy a Quatroplus 21 /S
mire j6, ezt megtudhatjdk a Iapunk29. oldaldn IGv6 kis ismertetdbdl. A helyes
megoldast bekulddk kdzt sorsoljuk ki majd a nyerem6nyt.

A feladat:

1

Ills

e 2 E

> 9 C

A feladat meg6rt£s6hez szuksdges az ebben a szdmunkban taldlhatd 6)etj6t6k
c. cikkunk elolvasdsa, valamint nem 3rt az ajdnlott irodalom (I. a cikk v6g£n)
1-2 kdnyv6nek megn6z6se sem. A feladat a Conway-f6le 6letj6t6kkal kapcsola-
tos. Nevezzuk felismerd autornat£nak a kovetkezd dolgot: Adott a Conway-
f^le sejtt6ren egy stabil alakzat (tehdt olyan kiinduld sejthalmaz, mefy generS-
ci6-vdltds sor^n nem v^ltozik) - ez lesz az automata. Adott tov&bbd egy ablak
- jelen esetben 1x3- as m£retG - mely a sejtt6ren egy olyan t^glalap, hogy az
automatdnak ebben nincsen sejtje. Ez az ablak fog szolgdlni az input megadd-
sdra. Az input 1-7- ig terjedo szdm iehet, melyet ugy adunk meg az automatinak,
hogy dtfrjuk kettes szdmrendszerbe r s az ablakban az egyesek hely6re behelye-
zunk 1-1 sejtet. PI. ha az input 5# akkor az ablak behelyez&se utdn fgy n6z ki:

Az automata egy szdmot elfogad, ha az input-ablakba val6 behelyez6se ut6n
az automatdt elindftva (a Conway-f^le szabdlyok szerint) az nem hal ki, hanem
n£hdny generdci6 utdn egy stabil alakzat keletkezik. Az automata egy szdrnot
nem fogad el, ha egy id6 utdn az osszes sejt kipusztult. Most csak olyan auto-
matdkkal foglalkoztunk, melyek csak ezt a k6t dolgot tudjdk csindlni. Feltesz-
sziik, hogy az automata olyan, hogy mQkod6se sorin nem kozellti meg a kere-
tet (azaz nem lehet kihaszn£lni annak m^rgezd voltdtl)
Feladat olyan felismero automatdt kdszfteni, mely csak a 2,3 6s 6 szdmokat
fogadja el, s rdaddsul a v6gdllapotb6l (az az dllapot, amelyben az automata el-

fogad^s eset£n stabiliz^lodik) kovetkeztetni lehet arra, hogy a hdrom szdm
kozul melyiket adtuk be (tehSt pi. 6 beadfisa eset§n mds alakzatban stabiliz6l6-

dik, mint 2 bead^sa eset£n). Az automata a stabil kiindul66H5s 6s az input ab-
lak lerajzoldsdval k6rjuk megadni!
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